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Efter en række omveje, pauser 
og alt mulig andet undervejs, er 
vi efter fjorten år nået frem til 
nummer 50, og det fejrer vi 
med … et nyt nummer.  
 
Som du kan se, så er bladets 
format ændret igen, der var 
nemlig rigtig mange, der synes 
det var besværligt at skulle rote-
re bladet, før man kunne læse 
det. Formatet er altså nu A5, så 
det er lidt mindre end normalt, 
men så kommer der jo bare et 
ekstra eller to om året. Bladet er 
både gratis at ”trykke” og læse, 
så det er intet problem. Det er 
muligt vi ændrer DC49 på et 
tidspunkt, men det bliver nok 
ikke lige med det samme.  
 
2008 
I 2008 skete der en del, det blev 
til to bøger, Lau Larve og Hvor 
Mørket Hersker udkom (se side 
31 for mere information), samt 
to nye hjemmesider. En der er 
til Lau Larve, laularve.dk,  mens 
der kom en helt ny butik, som 
vi kalder for shopdamat.dk. 
Den er på krypteret linie og er 

altså godkendt af PBS, du er 
dermed sikret dine forbruger-
rettigheder som kunde hos Da-
Mat.  
 
En anden mulighed og den har 
jeg ikke været god nok til at for-
tælle om, er at man ganske sim-
pelthen kan sende en mail til 
forlaget og skrive hvad man vil 
købe (sammen med ens adresse 
selvfølgelig). Jeg sender så en 
bekræftende mail tilbage, og 
sender bøgerne til dig sammen 
med en faktura.  
 
2009 
Udgivelsesplanen for 2009 er 
allerede klarlagt, Lau Larve 2 og 
Hvor Mørket Hersker 2 ud-
kommer i 4 kvartal af 2009, 
indtil da handler det om at sæl-
ge forlagets bøger, så forlaget 
kan udgive mere end to bøger 
næste år.  
 
For her kommer nemlig et af de 
problemer som små forlag lø-
ber ind i, både det at få bøgerne 
anmeldt, men ligeså meget det 
at komme ud til et stort publi-

HALVVEJS MOD DE 100 
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kum, dvs. det er begrænset hvor 
mange boghandlere og butik-
ker, der har bøgerne stående 
fremme på hylderne (selvom 
alle kan skaffe dem hjem).  
 
Jeg vil meget gerne opfordre 
alle, der har købt nogle af forla-
gets bøger, til at bruge fem mi-
nutter på at gå ind på et par 
boghandleres hjemmesider og 
skrive et par ord om dem, uan-
set om du kan lide dem eller ej. 
Altså være med til at sprede or-
det om forlagets bøger. Fortæl 
dine venner om dem.  
 
En Rettelse 
Vi fik en henvendelse fra Kurt 
Lund, der bl.a. skriver:  
 
”For det første hedder firmaet 
Adobe (udtalt "adoubi") og ikke 
Adope.  
For det andet kan det sagtens 
lade sig gøre at lade tekst flyde 
over 300 sider eller mere i ét 
hug i InDesign. 
For det tredje er det nemt at 
lave gennemsigtighedsniveauer.  
For det fjerde virker JPEG-
formatet ikke som du beskriver, 
men med en diskret cosinus 
transformation baseret på en 
8*8 pixel matrice. 

For det femte er det ekstremt 
nemt at fjerne sider i ID og få 
layoutet til at tilpasse sig, i mod-
sætning til hvad du skriver.” 
 
Stavefejlen (pinligt) er selvfølge-
lig rettet i 2. udgave. I forhold 
til resten burde jeg have skrevet 
det mere klart, at de forskellige 
ting måske kunne lade sig gøres, 
men at jeg efter to ugers test 
ikke havde fundet af hvordan. 
Det vil jeg være opmærksom på 
en anden gang.  
 
Og lad dette være de sidste ord, 
inden du kan kaste dig over et 
nyt nummer af DC. God fornø-
jelse.  
 
Kim Ursin 
Redaktør 

Din Computer 
udgives af DaMat, Bonderup Østergade 

15, 9690 Fjerritslev. Tlf.: 24 27 02 96 

eller 86 82 03 96 mellem 16-21, også i 

weekender. E-mail: kim2000@damat.dk  

Hjemmeside: www.damat.dk  

Ansvarshavende redaktør: Kim Ursin 

 

Indsendt materiale returneres kun, hvis 

der er vedlagt frankeret svarkuvert.   

 

© DaMat 2008, 1. udgave 

 

Bladet må frit distribueres i non-

kommerciel øjemed. 
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I Sibirien gik man for 5 år siden 
i gang med at indhegne et områ-
de så stort som 800 km2, mere 
end 1300 km hegn skal opsættes 
og projektet skrider langsomt 
fremad. Planen blev latterlig-
gjort i de fleste vestlige medier, 
fordi man ønskede en naturpark 
med mammutter  inden 2015.  
 
Hver dag året rundt leder rus-
serne efter mammutter, der kan 
give dem dna til at klone. Og nu 
er man tæt på. I USA er forsker-
ne nu kommet så langt, at de 
mener de er i stand til at forsø-
ge. Man tager et æg ud af en ele-
fant, befrugter det med mam-
mutsæd og lader elefanten føde. 

Og russerne er naturligvis 
spændte for de har fundet fros-
ne æg fra hunmammutter, så de 
håber næste skridt kan blive at 
indsætte dem i en elefant og få 
en mammut ud.  

Så hvem ved om vi kan få en 
rigtig levende mammut at se 
en dag i den nærmeste frem-
tid.  
 
I New Zealand udtalte inden-
rigsministeren, halvt i spøg, 
halvt i alvor, til The Telegraf 
at det kunne være fantastisk, 
at genoprette naturen ved at 
få et nyt kuld af dodos, som 
de første nybyggere kom til at 
udrydde, da de ankom.  

Fortiden kommer på besøg 
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Trådløst net 
Politiet er bekymret for danskernes brug af 
trådløst netværk, skriver Berlingske Tiden-
de 23/11-2008. Mange beskytter ikke sit 
netværk med koder og endnu flere bruger 
den kode, der står i manualen, og dermed 
er det en smal sag at bryde ind. Specielt i 
storbyerne er det er problem pga. koncen-
trationen af mennesker. Hvis netværket er 
åbnet kan alle personer bruge det, fx til at 
hente ulovlige film.  
 
Som udgangspunkt hænger ejeren af det 
trådløse på ansvaret for, hvad der hentes 
ned fra nettet. Politichefen oplyser at det 
før er sket personer er blevet frikendt fordi 
deres net var åbnet, men som han forklarer 
til avisen, så er det ubehageligt at vide man 
har været med til at begå ulovligheder og 
menneskeligt er det hårdt at blive inddraget 
i en retssag. Derfor bør man beskytte sit 
netværk med et stærkt password.  
 
Et stærkt password indeholder mindst otte 
tegn, mindst et stort, mindst et tal og ordet 
skal helst ikke være et ord, men bare en 
række tegn.  

OLED teknologi i 2009 
Så er der gode nyheder til dig, der er ved at være 

træt af den tykke fladskærm på adskillige centi-

metere. Sony er næste år klar med en fladskærm 

på blot 3 millimeter. Indtil videre skal man ikke 

forvente at disse supertynde kan komme højere 

op end 30 tommer, men det er da også ret stort.  

Hvem har købt Jubii? 
Vi skal ikke mere end få 
år tilbage, før den fortruk-
ne adgang til Internettet 
gik gennem Jubii. I dag er 
Jubii nærmest synonym 
med hvordan man bliver 
forældet på rekordtid. Til 
trods for at næsten 98% 
af danskerne i dag har net, 
41% i 2003, så er det lyk-
kes at få mere end halve-
ret besøgstallet, og de 130 
medarbejdere er de senere 
år blevet til blot 15.   
 
Stifteren Martin Thorborg 
mener at de nye ejere, 
hvem de så end er, skal 
satse på én ting og gå helt 
målrettet efter, for med-
mindre de gør det, så er 
Jubii afviklet helt indenfor 
2-3 år. Og så tilføjer han, 
at de gør de næppe, så 
derfor går det sikkert også 
galt.  
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Amerikaner fik tæsk af  bjørn og blev smidt hjem 

Da rigmanden og amerikaneren John Willis var på rejse i Bejiing, Kina, 
faldt han pladask for Zoo’s søde Pandaer. Han hoppede fluks over det to 
meter høje hegn for at få en krammer. Pandaen blev så forskrækket at 

den i stedet valgte at give ham en solid 
omgang bøllebank, så han måtte til-
bringe et par dage på hospitalet.  
 
John Willis fik en regning fra hospita-
let, bøde fra Zoo og blev udvist. Hvis 
han vælger at vende tilbage til landet 
indenfor de kommende 5 år, risikere 
han op til 5 års fængsel. Så mon ikke 
han vælger at blive væk.  
Pandaen er lidt rystet, men har det el-
lers godt.  

South Park på nettet 
Stik mod hvad alle havde forventet, 
så er seertallene til South Park steget 
siden de begyndte at lægge afsnittene 
på nettet. Hvordan det påvirker 
dvdsalget melder historien ikke no-
get om.  
http://www.southparkstudios.com/  

Space Quest II - remake  
Infamous Adventures er i gang med at lave en remake af Space Quest 

II. De har tidligere med succes lavet 
Kings Quest 1-3 til nye opdaterede spil.  
Men denne gang vil man gøre det helt 
uafhængigt af at skrive, om det er en 
fordel eller ulempe må tiden vise. Ellers 
er det ny grafik og lyd og et par ekstra 
plots undervejs.  
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KMD 
Kommune Data er blevet solgt 
for et ukendt beløb til en kapi-
talfond. Medarbejderne frygter 
at det vil betyde nedskæringer, 
dårligere og dyrere software. En 
frygt som KL (Kommunernes 
Landsforening) kalder ubegrun-
det.  

Den danske webhotel Needhost 
er gået konkurs, og ejeren er 
som sunket i jorden. Kunderne 
kan ikke komme i kontakt med 
Needhost, der har efterladt føl-
gende besked på selskabets tele-
fonsvarer:  
 
"Needhost er desværre gået 
konkurs og dermed lukket ned. 
Ligeledes er alle hjemmesider 
og servere blevet lukket ned, da 
aftalerne med leverandørerne er 
blevet opsagt. Al data er des-

værre gået tabt, og der er ingen 
muligheder for at gendanne da-
ta." 
"Det er ikke muligt på nogen 
måde at komme i kontakt med 
Needhost. Ligeledes vil support
-henvendelser ikke blive besva-
ret og telefonbeskeder ikke bli-
ve aflyttet. Vi beklager meget de 
problemer, som dette måtte på-
føre jer," lyder det på telefon-
svareren.  
 
Surt show.   

Webhotel gået konkurs 

Ny iTunes 
Itunes 8 fra Apple er blevet fri-
givet, en af de nye ting er at 
computeren er blevet bedre til at 
lave lister til dig udfra din smag, 
ligesom den kan anbefale dig 
lignende musik fra istore.  

Pdf  er et hit 
Kommunerne har brugt millio-
ner af kroner og tusindvis af 
timer på at de åbne standarder, 
såsom Open Office kan læses 
af kommunerne. Det er der ik-
ke mange borgere, der har op-
daget. I de fleste kommunerne 
er mindre end 1% af henven-
delserne fra åbne standarder. 
Internt bruges standarden dog 
hele tiden, da man nødvendig-
vis må have en fast standard.  
 
Til gengæld er pdf standarden 
blevet meget populært.  
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Da ingen rigtig gider Vista frivil-
ligt og Microsoft formentlig 
frygter at XP brugere ikke vil 
skifte til Vista men til Apple, så 
har man valgt at forlænge salget 
af XP frem til midten af 2009. 
Imens arbejder man for at få 
Windows 7 færdig. Det er kom-
met dertil, at udvalgte dele af 
pressen har fået en beta version 
at se, mens vi andre må nøjes 
med at se skærmbilleder og læse 
om det. Ifølge MS er 3500 test-
personer desuden i gang med at 

prøve systemet for at give input 
omkring brugervenligheden.  
 
En af de ting, Vista har fået 
mest kritik for, er dets enorme 
forbrug af ressourcer, dette er 
forbedret. Det betyder, at Win-
dows 7 kan have flere vinduer 
åbne, da der ikke allokeres så 
meget hukommelse til et Win-
dows 7-vindue, som til et Vista-
vindue.  
 
Det er også blevet muligt at se 

Første blik på Windows 7 
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desktoppen uden at lukke/
minimere, man kan simpelthen 
se igennem dem. 
 
En anden lille detalje er at man 
kan placere sine små gadgets 
hvor man vil, fx det fikse ur 
herunder.  
Ifølge MS booter Windows 7 
lidt hurtigere end Vista, hvilket 
da bestemt må ses som et frem-
skridt.  
 
Et af de nye elementer bliver 
understøttelse af trykfølsomme 
skærme, en såkaldte jumperli-
ste, dvs. en slags udvidelse af 
”seneste dokumenter” hvor 
man kan starte den musik, film 
eller lign, hvorfra man sidste 
var.  
 
En helt væsentlig ting, som MS 
har lært af Vista, er at hele 
”økosystemet” skal være på 

plads, dvs. drivers og så skal 
tingene være bagud kompatible 
i ret stort omfang. Det lyder 
fornuftigt, meget af Vistas fia-
sko skyldes helt sikkert at man-
ge havde dårlige oplevelser i 
starten og så tog rygterne ellers 
over derfra.  
 
Af samme grund er der heller 
ingen udgivelsesdato i skriven-
de stund. Der er mere end 1000 
udviklere inde over Windows 7 
og programmet skal igennem 6 
forskellige store milesten før 
man kan sige hvornår det er 
færdigt. Lige nu er man blevet 
færdig med nummer 3 og slut-
teligt skal det køre i en periode 
hos en række betatestere for at 
få fjernet de sidste (grove) fejl.  
 
Når man ser på de skærmbille-
der, som vi har fået lov til, så 
synes det helt åbenlys at udvik-

lerne ser over på 
Mac og forskellen 
mellem de to plat-
forme er skrumpet 
gevaldigt ind de 
senere år.  

Hvis man har mange vinduer åbne kan det være svært at se 

ens skrivebord, nu behøver man ikke lukke dem, man kan 

se igennem dem. Billederne er fra Microsoft.  
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En liste med 3.863 hjemmesi-
der, der er spærret af det dan-
ske politi for at indeholde bør-
nepornografi, er blevet offent-
liggjort på wikileaks hjemme-
side. Wikileaks er en internatio-
nal hjemmeside, hvor folk og 
borgerrettighedsgrupper ano-
nymt kan lække informationer, 
som de mener, er i borgernes 
interesse, men som samtidigt er 
skjulte for offentligheden.  
 
"Når et hemmeligt censur-
system bliver etableret for por-
nografisk indhold, så kan det 
samme system hurtigt udvikle 
sig til også at dække over andet 
indhold - inklusiv politisk ma-
teriale," lyder det fra gruppen 
på wikileaks.org.  
 
Politiet kender til  
hjemmesiden 
Nitec har det daglige ansvar for 

blandt andet at gennemse mis-
tænkelige hjemmesider for bør-
neporno og er den enhed hos 
politiet, der udfærdiger listen 
over spærrede domæner. Listen 
bliver overgivet til teleselska-
berne, der derefter spærrer for 
danskernes adgang til hjemme-
siderne.  
 
"Netfiltret udspringer ikke af 
ideologiske årsager, som bag-
mændene skitserer. Det er ene 
og alene blevet oprettet for at 
blokere for børnepornografisk 
materiale." siger chef for Nitec, 
Søren Thomassen, der fortsæt-
ter med at sige: 
 
"Der er ikke så meget hemme-
lighedskræmmeri over listen, og 
der er dagligt en del mennesker, 
der kan se domænenavnene."  
 
Om Wikileakes  nu risikerer at 

Politiets hemmelige Politiets hemmelige Politiets hemmelige Politiets hemmelige     
liste lå på nettetliste lå på nettetliste lå på nettetliste lå på nettet    
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ryge på listen for at have of-
fentliggjort listen over siderne, 
vil han ikke udtale sig om.  
 
Kritiske røste 
Alle er selvfølgelig enige om at 
børneporno er overgreb og skal 
retsforfølges, men der flere kri-
tiske og relevante kommentarer 
fra Wikileaks.org.  
 
I Finland blev en lignende liste 
offentliggjort, den liste var på 
1047 domains, altså er den dan-
ske liste næsten 4 gange længere. 
En gruppe satte sig for at under-
søge den finske liste, men fandt 
faktisk kun børneporno på én af 
de 1047 sider.  Om den danske 
kontrol med siderne er bedre, er 
der ingen der ved og med den 
nye lov L86, der træder i kraft d. 
1. januar 2009 bliver det ulovligt 
at undersøge det, lyder kritikken.   
 
I bemærkningerne til L86 står 
der bl.a. 
 
”I overensstemmelse med kon-
ventionens artikel 20 vil det i 
givet fald alene være forsætlige 
forhold, hvor en person bevidst 
skaffer sig adgang til en hjem-
meside mv. med børneporno-
grafisk materiale, der kriminali-

seres. En sådan bestemmelse vil 
f.eks. ikke skulle omfatte den, 
der uforvarende kommer ind på 
en hjemmeside med børnepor-
nografisk materiale og straks 
forlader den igen.” 
 
Hvordan man så vil bevise hvor 
længe man har været på en side 
skal være usagt, men grundlæg-
gende er pointen vel sådan set 
god nok. Det giver ikke meget 
mening at folk, som i dag, kan 
logge ind på siderne, men så 
længe de ikke henter noget er 
det lovligt.  
 
Man kommer dog heller ikke 
udenom at Wikileaks bekymring 
er relevant. Listen må være i 
”halvoffentlig” for at sikre os 
med misbrug. Erfaringer viser at 
magt altid bliver udnyttet på et 
eller andet tidspunkt.  
 
Og så må vi forlange at siderne 
tjekkes og i det tilfælde der er 
noget i strid med loven på dem, 
at ejerne retsforfølges.  
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Bamses Cirkus er ikke et spil, 
men en interaktiv bog, der be-
står af en historie, en malebog, 
sange og 3 spil.  
 
Historien er god, og det forgår 
på den måde at man ser i et bil-
lede, mens der læses en tekst 
højt, derefter klikker på en pil, 
og så kommer næste billede. 
Man har altså taget en velkendt 
god historie fra Bamse bladet og 
sat lyd på denne. Ideen er slet 
ikke tosset.  

Den næste 
ting man kan, 
er at synge 
med på nogle 
børnesange, 
teksten kan 
også udskrives. Det er sådan lidt 
tja… 
 
Der er også en malebog, enten 
kan man udskrive billederne og 
så lægge farver på med tusch, 
eller man kan farvelægge på 
skærmen.  

Bamses Cirkus 
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Endelig er der 3 spil. I det første 
spil skal man finde husmusen, 
der gemmer sig under tre hon-
ningkrukker, der så roteres.  
 
Så er der en slags tetris, hvor det 
er ost der skal lægges i forråds-
kammeret.  
 
I det sidste spil skal du give dy-
rene mad, en løve skal have kød, 
en ko skal have græs osv. osv.  
 

Bamses Cirkus er det som den 
udgiver sig for at være, en inter-
aktiv bog, det er begrænset hvor 
meget der er i cd’en, men man 
får en fin historie med Bamse og 
hans venner.  
 
Om det er 75 kroner værd? Ja, 
det er det nok, men for alle over 
5-6 år er der for lidt til at de gi-
der sætte den i computeren.   

Pris: 75- 

Bamse er verdens stærkeste bjørn, og så er 
han sød. Historien er god, men hvad man 
egentlig bare har gjort er at tage en 
tegneserie og sætte lyd på. Spillene er 
simple, og Bamses Cirkus er hurtigt 
overstået.  

Brugervenlighed: 
God 

Evner: 
 .  

+ PRISEN 

+ GOD HISTORIE  

- SIMPLE SPIL 

- FOR LIDT 

 

Kvalitet 63% 

BAMSES CIRKUS 

Bamse er oversat til 9 sprog og 

der udkommer et månedsblad. I 

Danmark udkom det fra 1973 

indtil 2005. Der er også kom-

met adskillige tegnefilm med 

Bamse.  
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Hvor skal man starte, når man 
skal fortælle om denne giganti-
ske udvidelse til World Of War-
craft. Men lad det være sagt med 
det samme, spillet var ventet, på 
24 timer blev der solgt 2,8 milli-
on spil, lidt hovedregning for-
tæller at Blizzard dermed tjente 
ganske pænt. Den 13. november 
var for de fleste fans langt vigti-
gere end juleaften.  
 

I Wrath of the Lich King kan 
man nu rejse til et helt nyt konti-
nent: Northrend. Og man har 
selvfølgelig også en mission. 
Man er der for at udslette den 
forræderiske kong Arthas, som 
længe har truet Azeroth med 
sine horder af zombier og andre 
monstre.  
 
Der er mange nye lande og ste-
der der skal udforskes og man 

World Of Warcraft:  

               Wrath of the Lich King 
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vil også kunne finde mange 
gammelkendte figurer i det nye 
land.  
 
Et element der er blevet lagt 
stor vægt på i det nye spil er den 
nye helt: Death Knight. Death 
Knight er en helt enestående 
figur, med en helt masse nye 
muligheder. Han starter som 
tjener for den on-
de Arthas, men 
bliver senere hen 
god. Denne nye 
helt bringer me-
get nyt på bordet 
og især startmissi-
onerne er helt 
fantastiske. Med 
Death Knight 
kan man nu bru-
ge magier til at få 

Rune-kraft, og den 
Rune-kraft som man 
optjener, kan så bruges 
på større og mere ef-
fektive magier. 
 
Men det er måske ikke 
den største forskel, for 
en ny figur er ikke 
ukendt land for wow 
fans, men det at den 
nye figur starter på le-
vel 55 har en enorm 

betydning. For at kunne vælge 
figuren skal man dog have 
mindst én figur på level 55 eller 
bedre. Men bare det at ikke 
skulle starte fra level 1 igen, det 
er en klar fordel 
 
Rent spilmæssigt kan Death 
Knights bedst som en "tank" 
enhed, specialiseret i at slås mod 
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stærke magikere. De har en ræk-
ke færdigheder som gør skade i 
nærkamp og på afstand, kan på-
kalde skadefelter og fremmane 
zombier fra faldene fjender.  
 
Ligesom når du starter en ny fi-
gur, så starter Death Knight og-
så i et separat område med træ-
ningsmissioner, hvor du kan lære 
grundprincipperne, samtidigt 
med at du får en historiemæssig 
baggrund til hvorfor du eksiste-
rer. Men det er på et helt andet 
niveau end tidligere.  
 
Et af de nye elementer er køre-

tøjer, 
som 
man 
finder i 
PVP-
zonen, 
altså der 
hvor man 
kæmper 
spiller mod 
spiller. Før i 
spillet har 
man kun-
net ride på heste og mange an-
dre dyr, men de har ikke haft en 
større betydning. Men nu kan 
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man flyve rundt i helikoptere og 
bl.a. bombe folk på landjorden. 
Man kan håndtere kæmpe kano-
ner, og køre rundt i enorme 
tanks og mase modstandere. Må-
let er at indtage modstanderens 
borg - med hjælp fra køretøjer-
ne. Dette nye element er eks-
tremt godt indpasset i spillet og 
det er samtidig vældig underhol-
dende. 
 
En anden heftig ting er at alle 
instances kommer i to forskellige  
versioner, nemlig en for 10 spil-
lere og en for 25 spillere. Det er 
svar på kritikken om at større 
grupper var tvunget til at kunne 
tage instances’ om igen og igen 
for at udruste alle i ens gruppe.  
 
Hvad så hvis man skal 
være lidt kritisk? Foruden 
et nyt kontinent med ind-
hold til 10 nye niveauer, 
legendariske slag, enkelte 
nye grafiske effekter og 
super dødsriddere med 
lyserød hår, er der ikke 
meget som virker nyt.  
 
Mere af samme skuffe, 
virker som en passende 
kliché at bruge. Der bli-
ver budt på nye danse, 

men ellers er de gamle racer 
uforandret. En opdatering af de 
gamle racer er ifølge Blizzard 
helt udelukket, da risikoen er for 
stor for at de gamle spillere bli-
ver utilfredse, fortæller udvik-
lingschefen til Gamereactor.dk.  
 
Der er en god grund til, at 
World of Warcraft er så popu-
lær. Mere end 10 millioner spiller 
det allerede og det bliver vi så-
mænd nok ved med i et par år 
eller tre mere. Også selvom pri-
sen er små 100 kroner om måne-
den, og cirka 2-300 kroner for 
den ny pakke, der i øvrigt kræver 
du har Burning Crusade også.  

Det får næppe nye horder af spillere, til at 
strømme til, men alle nuværende, og 
frafaldne, spillere kommer til at nyde alt 
hvad Northrend har at tilbyde. Alt i alt en 
fremragende udvidelsespakke.  

Systemkrav 
Internet 

Anbefalet system 
2,2 Ghz, 1024Mb ram 

Oplevelse 92 % 

96% 
Gameplay 96 % 

Holdbarhed 97 % 

KVALITET 

WOW: Wrath of the Lich King 
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Det er ikke specielt svært at 
lære reglerne for Skak, men 
hvis man ikke kan dem, kan 
Fritz 9 da også hjælpe én med 
det, selvom instruktionen er 
på svensk, så går det. Men 
det er som bekendt svært at 
beherske spillet.  
 
Men Fritz 9 er mest af alt et 
skakprogram, der lader der ana-
lysere dit spil og evner, og holde 
dig op mod nogle af fortidens 

(og nutidens) stormestre. Angi-
veligt skulle niende version være 
stærkere end tidligere, men 
hvordan pokker skulle vi kunne 
afgøre det? Ingen på redaktio-
nen spiller bare i nærheden af 
stormester level.  
 
Heldigvis er det muligt at tilpas-
se styrken alt efter hvor dygtig 
du er. I ”friend mode” analysere 
computeren dine evner for at 
nogenlunde ramme dem, sådan 

Fritz 9 
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at du enten vinder eller er tæt 
på. Du kan også vælge en handi-
cap mode, hvor computeren alt-
så får en række handicaps, fx at 
være defensiv indstillet, ikke 
bruge sin dronning offensivt 
eller noget helt andet.  
 
Forskellige spillere 
Du kan også vælge at spille mod 
en fulderik, en skødesløs eller 
måske en tøsedreng, der aldrig 
bytter noget som helst og for-
svare enhver brik til sidste 

blodsdråbe, der er masser af for-
skellige muligheder, og hver 
spiller har sin egen måde at spil-
le på. Det helt store problem 
med dem, er dog at computeren 
har svært ved at spille realistisk 
dårligt, det er nærmere en række 
gode træk efterfulgt af en kom-
plet håbløs serie, som giver dig 
en fordel. Derfor sidder man tit 
tilbage med indtrykket af at ens 
modstander ikke spillede dårligt, 
men nærmere ødelagde det hele 
for sig selv, da den var ved at 

Selvom det ser pænt ud, så er det netop denne måde at se spillet på helt 

ubrugelig.  
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vinde. Og det fjerner lidt af glæ-
den ved sejren.  
 
Hvis du derimod vælger spar-
ring, så spiller computeren 
stærkt, men laver en seriøs fejl, 
som kan afgøre matchen til din 
fordel, det skærper dine sanser 
og dit spil.  
 
Bliv bedre med Fritz 
Men skal du blive rigtig god, så 
er en af de bedste ting ved Fritz 
9 at man kan lade en træner 
overvåge dit spil, hvis du laver 
en slem fejl, vil han træde ind og 
fortælle dig det. Men det er ikke 
nødvendigvis at miste en brik, 
men også at du er ved at miste 
kontrollen over et bestemt felt, 
som vil føre til din undergang. 
Ligeså vigtigt er det at træneren 
fortæller dig hvorfor det er et 

skidt træk du har gang i.  
 
En anden smart feature 
er at man kan sætte en 
spion på, så fortæller 
computeren dig, hvor 
der nok vil ske i næste 
træk fra computerens 
side. Det er ikke ment 
som snyd, men for at få 
dig til at tænke fremad i 
spillet, hvilket er nøglen 

til succes i skak.  
 
Analyse 
Hvis man er kommet ud over at 
skulle lære skak, som bl.a. kan 
læres ved at se en masse video-
klip omkring, hver enkel brik, og 
standardåbninger osv, alt sam-
men på svensk uden undertek-
ster. Så er det tid til at for alvor 
bruge Fritz. Programmet kan 
analysere hver eneste træk af dit 
spil, eller bare de træk der afgjor-
de spillet, og det er måske her 
Fritz 9 adskiller sig fra marke-
dets andre spil.  
 
Det er også denne maskine du 
betaler for, resten af spillet er det 
så som så med. Grafik og lyd er 
funktionel, selvom man har lavet 
en tosset 3D mulighed, hvor 
man kan se en robot (forrige 
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side), men dette er ret så 
ubehjælpeligt lavet og vist 
mest til formål at få lokket 
lidt flere til at købe spillet.  
Fritz 9 er måske nok et 
godt skakprogram, men 
desværre er man ikke vildt 
glad for at fortælle det, ma-
nualen er elendig, og bru-
gervenligheden er på ingen 
måde noget at prale af. 
Derfor er det svært at ud-
nytte programmets mange 
features.  
 
Konklusionen 
Om du gider Fritz 9 afhænger 
først og fremmest af om du gi-
der skak. På den ende side skal 
du være rimelig god til skak for 
at kunne værdsætte Fritz’ mange 
evner, men på den anden side, 
hvis du er stærk i 
skak, så har du sikkert 
allerede Fritz 8, og så 
er det umådelig svært 
at anbefale 9. version.  
 
Fritz 9 kommer med 
et årsabonnement til 
en værdi af $35, så du 
kan spille mod andre 
spillere rundt om i 
verden, og deltage i 
turneringer m.m. 

Hvis du kun spiller skak en gang 
imellem og ikke har større ambi-
tioner om at blive bedre til det, 
så er Fritz 9 ganske simpelthen 
overkill.  

 Hvis du kan sidde og tale i timevis om 
”Den sicilianske åbningen fra 1952”, så er 
Fritz lige noget for dig, for os andre er det 
måske lige avanceret nok.  

Systemkrav 
300 Ghz, 256Mb ram 

Anbefalet system 
2,2 Ghz, 1024Mb ram 

Oplevelse 60 % 

85% 
Gameplay 88 % 

Holdbarhed 86 % 

KVALITET 

Fritz 9 
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Netop som Fallout 3 er ud-
kommet har man udgivet en 
pakke med både nr. 1 og 2.  
 
Fallout historien starter i en 
underjordisk grotte. Her er du 
og din familie opvokset, her er 
trygt og rart, ikke som udenfor, 
hvor der er radioaktiv stråling, 
lovløshed og farligt. Da vand-
forsyningen er i fare, må du ud 
for at finde en ny vandchip. 
Her starter dit eventyr. Du har 
144 dage til din mission. I næste 
spil rykkes handlingen omkring 
50 år frem i tiden, men også 
denne gang er alt fred og ro, 
indtil du skal kastes ud i et nyt 
eventyr. 

 Et rollespil 
I ethvert rollespil skal du starte 
med skabe en karakter, du kan 
vælge at lave en som satser på 
styrke og mindre på intelligens, 
eller omvendt. Man kan godt 
gennemføre spillet uden at være 
stærk, men kun med høj intelli-
gens. Men det bliver svært. Hvis 
ens ”hit-point” f.eks. er under 6 
kan man ikke bruge de store vå-
ben, det er en klar ulempe.  
 
3D overblik 
Grafisk ser man spillet fra den 
velkendte 3D vinkel, og ens 
brugerflade er godt opbygget. 
Ens cursor skifter alt efter hvad 
du vælger. Højre og venstre 

museknap har for-
skellige funktioner, 
og holder man ven-
stre nede, får man tit 
flere muligheder.  
 
Fallout er inddelt i 
mange lokaliteter, 
der hver igen er ind-
delt i nye steder.  
 
Fallout er realtime, 
men når du kommer 

Fallout 1 & 2  
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i kamp. Det fungerer glimrende. 
Du kan enten bruge dine træk til 
at flytte dig, affyre dit våben eller 
noget helt andet. Derefter gør 
din modstander det samme. Det 
indebærer i øvrigt også at de kan 
finde på at flygte. Du skal ikke  
sigte. Karakteren står nemlig stil-
le, så du skal blot placerer dit 
sigtekorn på modstanderen og så 
håbe på din karakters egenskaber 
er gode nok. I starten går det 
sikkert ikke så godt, men det bli-
ver bedre hen af vejen.  

Oplevelsen 
Fallout er jo efterhånden ret 
gammelt, det har snart 10 år på 
bagen, og det kan ses. Atmosfæ-
ren i begge spil, der er stort set 
identiske, var dengang superb, 
ødelagte ting og hele ideen om 
hvordan verden kunne se ud ef-
ter en atomkrig var ganske frem-
ragende. I dag er det forældet.  
 
Underlægningsmusikken er dog 
eminent. Man lægger slet ikke 
mærke til den. Den er der, og er 

Her er mine to venner og jeg på vej ind for at få endnu en mission stukket i hovedet. 

Læg mærke til vagten øverst til højre. Der står han både dag og nat og betragter 

væggen. Den ser også farlig ud... 
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der ikke, og det skal forstås 
som ros. Effekterne er også 
gode, men det er forældet.   
 
Utallige fejl  
Der er dog problemer med 
eventyret. Nogle gange (ret tit) 
ævler de videre om nogle ting 
du allerede har udført. , 
og på den måde er det 
altså 100% dig der ska-
ber eventyret.  
 
Spørgsmålet er selvføl-
gelig ikke om Fallout 
var et fremragende spil 
da det udkom. Spørgs-
målet er nærmere om 
det holder i dag. Svaret 
er klart nej,. Fallout er 

smækfyldt med fejl, 
som gør at det ofte går 
ned, og til trods for at 
man har haft 10 år, så 
har man altså ikke gad 
udbedre dem. Det er 
ganske enkelt utroligt, 
at man ikke gør den 
slags inden man genud-
giver spil. Man har end 
ikke vedlagt de patches 
som gjorde at det virke-
de nogenlunde, og på 
nettet kan de ikke fin-

des længere.  Generelt er Fal-
lout er skuffende (gen)
bekendtskab. Tidens tand har 
været ganske nådeløs overfor 
denne spilserie, der for ti år si-
den tryllebandt os i 100 timer 
eller mere. I dag kan du fjerne 
to nuller.  

De vil gerne have dig til at besøge ”The glow”, 

hvis du acceptere missionen kan du hele vejen høre 

deres latter... 

God historie, forældet grafik, og smækfyldt 
med fejl, som gør det nærmest umuligt at 
spille mere end 20-30 minutter af gangen, 
før det går ned.  Selv til 49 kr. for 2 spil, så 
holder det ikke.  

Systemkrav 
400 Ghz, 256Mb ram 

Anbefalet system 
512 mb ram  

Oplevelse 42 % 

29% 
Gameplay 34 % 

Holdbarhed 19 % 

KVALITET 

Fallout 1&2 
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Stein Bagger var indtil d. 1. de-
cember adm. direktør for er-
hvervssuccesen IT Factory, 
som ikke kun skulle være ho-
vedsponsor for Bjarne Riis’ cy-
kelhold, men også blev betrag-
tet som en af Danmarks mest 
succesrige virksomheder i nyere 
tid.  
 
Nu er virksomheden konkurs, 
Stein Bagger anholdt i USA ef-
ter en kortvarig flugt, mistænkt 
for at have stjålet op mod en 
milliard kroner.  
 
Baggers ITF var på blot syv år 
vokset fra en omsætning på 12 
mio. til 1,9 milliard. Problemet 

var bare at op mod 90% af om-
sætningen stammede fra falske 
fakturaer, altså fiktive kunder, 
som Bagger selv havde opfun-
det til lejligheden.  
 
I 2008 har man kun kunne fin-
de reelle kunder til en værdi af 
10 millioner, altså var måske 
under 1% af omsætning fra rig-
tige kunder. Det sætter unægte-
lig Baggers ”magiske” evner til 
at drive forretning i et helt nyt 
lys.   
 
Karrusellen  
Svindlen foregår ved at ITF be-
stiller fx 50 millioner EDB ud-
styr hos et firma, som Bagger 

Et af Danmarks største IT selskaber  

eksisterede (næsten) ikke 

Bagger lavede sin egen omsætning, og er forsvundet, det samme er 

mindst 500 millioner.  
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har oprettet til lejligheden. Det 
fiktive firma leaser, altså lejer,  
udstyret ud til ITF gennem et 
leasing selskab. ITF kan dermed 
bruge 36 måneder på at betale 
for udstyret, mens det fiktive 
selskab modtager det fulde be-
løb med det samme fra leasing-
selskabet.  
 
Det fiktive selskab har nu 50 
mio., svindlen består i at selska-
bet aldrig leverer noget udstyr 
til ITF. Det fiktive selskab kø-
ber nu varer af ITF for 20-30 
millioner, dermed skabes der 
omsætning i virksomheden, 
som så igen kan få brug for me-
re udstyr, altså mere leasing. Jo 
mere omsætning, jo bedre ima-
ge og jo bedre kreditværdighed, 
og disse ting er afgørende for 
hvor længe svindelen kan stå 
på.  
 
Men hov, der var 10-20 millio-
ner der forsvandt i processen, 
og hvor de er blevet af, er der 
formentlig ingen andre end 
Bagger der ved.  
 
Så længe denne leasing karrusel 
arbejder kan det være svært at 
afsløre den, fordi alle disse lea-
singsaftaler ikke skrives ind i 

regnskabet, men der er som så-
dan heller ingen, der taber pen-
ge, mens den kører, det er først 
i det sekund den stopper, at 
korthuset kollapser.  
 
Forsvandt torsdag 
Stein Bagger forsvandt torsdag 
eftermiddag i Dubai, hvor han 
var på ferie med kone og datter.  
Fredag morgen ser resten af be-
styrelsen på nogle banale rutine-
sager, og begynder at undre sig 
over i ITF.   
 
”Fredag aften opdager vi, at en 
af ITF partnere, som jeg ken-
der, har et usædvanligt stort 
kundeforhold med os. Det er 
langt mere omfattende end 
partnerens størrelse berettiger 
til”, siger Asger Jensby til DR.  
 
”Det viser sig siden, at partne-
ren - uden at vide det - er en del 
af den leasingkarussel, som 
Stein Bagger har skabt.” 
 
Lørdag finder Jensby så ud af 
Bagger har et lille kontor i ejen-
dommen ved siden af, hvilket 
ikke giver nogen mening, da der 
er masser af kontorplads i ITF.  
 
”….vi mødes søndag kl. 10. Vi 
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tager hen til kontoret og finder 
her en række dokumenter, som 
ryster os dybt,” siger Asger 
Jensby til DR.  
 
Blandt papirerne er leasingkon-
trakter, der er underskrevet af 
Stein Bagger og med falske un-
derskrifter af Asger Jensby.  
 
Jensby mener der må være sket 
noget uventet den dag, da Bag-
ger forsvinder, og det er nærlig-
gende at tro, at hans forsvinden 
er sket ufrivilligt.  
 
Det virker på mange måder 
mærkværdigt, at samtlige doku-
menter er efterladt. Hvis de 
havde været brændt havde det 
taget længere tid at opklare 
svindlen. Det virker på alle, ikke 
kun Jensby, meget underligt, at 
han efterlod sin kone og sin 
datter på otte år.  
 
Bagger var da heller ikke på 
flugt ret længe, før han meldte 
sig selv i USA. Her hævder han, 
at han og hans familie er blevet 
truet på livet gennem de sidste 
fire år og det er grunden til hans 
økonomiske svindel. Derfor 
turde han heller ikke gå til poli-
tiet i Danmark.  

Salget eksploderede  
Flere og flere af svindel aftaler-
ne har fået ITF omsætning til at 
eksplodere over de seneste år. 
Således var omsætningen i IT 
Factory blot 12 mio., 146 mio. 
kr. i 2005, 846 mio. kr. i 2007 
og i 2008 på 1.900 mio.  
 
”Vi har ikke anet uråd, revisio-
nen har ikke anet uråd, men op 
mod 90-99 pct. af selskabets 
omsætning er antageligt skabt 
gennem de falske kontrakter,” 
siger Asger Jensby.  
 
Intet er færdigt 
Hvis du ikke synes du kan kom-
me i tanke om noget software 
som ITF har lavet, så skyldes 
det at ingen af projekterne er 
blevet færdige, det gør også at 
ingen rigtig ved hvor slemt det 
egentlig står til. At virksomhe-
den er konkurs er dog hævet 
over enhver tvivl.  
 
Jensby håber, at Bagger kan væ-
re med til rydde op i rodet. Det 
er helt sikkert, at vi ikke har 
hørt det sidste til den sag. I 
virksomheden, der påstod at 
omsætte for 1,9 milliard, var der 
sølle 4000 kroner på konto-
en…. 
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Doomsday 
DVD, 90 min 
Der er flere grunde til at 
Doomsday virker så godt. I 
Behind The Scenes kan man se 
instruktørens arbejdsform, og 
den er markant anderledes end 
de fleste andre low-budget 
instruktørers. Primært har 
instruktøren ikke startet med at 
se på hvad han ønsker, men 
derimod holdt et stramt øje på 
budgettet og på hvad der 
egentlig kunne lade sig gøres 
med det budget, og dernæst 
ændret manuskriptet til at passe 
til det. Vigtigst af alt betyder det, 

at de visuelle effekter der er, er 
troværdige. Man har i 
allerhøjeste grad også brugt 
store ting, dvs. at der fx er en 
scene med 700 krigere, hvor der 
i virkeligheden er 700 krigere, og 
ellers er der brugt mange 
modeller og bygninger, der er 
lavet i fuld størrelse. Endelig har 
man ikke den der ”om 25 år 
total sci-fi” holdning. Tingene er 
ændret, men langt fra til 
ukendelighed. Så på den måde er 
universet nogenlunde 
troværdigt.  
 
Desværre hænger historien ikke, 
for at sige det pænt, synderlig 

DVD 
# Dårlig 

## Hurtig glemt 

### Middel 

### # Fint 

### ## Super 

### ### Et must 



29 

DVD 
# Dårlig 

## Hurtig glemt 

### Middel 

### # Fint 

### ## Super 

### ### Et must 

godt sammen, så 
man skal slå hjernen 
fra og bare se filmen 
for det, som den er. 
God action.  
 
Historien er den at 
Skotland bliver 
angrebet af en virus, 
så man beslutter at 
indespærre hele 
landet, 25 år senere bryder 
virusen ud igen, denne gang i 
London, og en flok soldater skal 
nu ind og hente en af de par 
tusinde, der overlevede virussen 
og derfor er immun. Ja, det er 
en tynd historie, men forstil dig 
et Mad Max univers, så ved du 
hvor vi er henne i genre. Og det 
er ganske godt udført.  
 
### # 
 
Hulk II 
DVD, 120 minutter 
Bruce Banner kan ikke tåle at 
blive ophidset, når han bliver 
det, bliver han til et grønt 
monster, der smadrer alt på sin 
vej. I toeren er Bruce flygtet ud 

af landet og skjuler sig, fordi 
militæret skiftevis vil slå ham 
ihjel eller bruge ham som våben.  
Bruce har en drøm om at 
komme af med Hulk, for at 
kunne få sin kæreste tilbage og 
leve et almindeligt liv som 
forsker. Historien i etteren var 
lettere uinteressant, nu er man 
gået hele vejen, og har gjort den 
helt uinteressant. Det store 
problem er dog at vi kan se, 
hvornår det er computergrafik 
og derfor tror man ikke på 
historien. Og når modstanderen 
træder ind, så føler man sig 
hensat til at se et videospil.  
 
Og et dårligt videospil endda.  
 
# 
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DVD 
# Dårlig 

## Hurtig glemt 

### Middel 

### # Fint 

### ## Super 

### ### Et must 

Rejsen til Saturn 
Dvd i foråret 2009 
 
En række stjerner som Casper 
Christensen, Frank Hvam, Lars 
Hjortshøj, Simon Juhl og Peter 
Beli kan ikke redde denne 
omskrivning af Claus Deleurans 
(stærkt overvurderet) tegneserie 
fra 1970’erne. Danmark 
beslutter at sende en raket til 
Saturn for at finde ressourcer, 
men det lykkes dem at få 
udvalgt et komplet udueligt 
hold, der inkluderer Ib, der 

mere er 
pralmås end 
astronaut. 
Mission 
tager hurtigt 
en alvorlig 
drejning, da 
de møder 
rumvæsener 
på Saturn, 
der vil stjæle Jordens vand.  
 
Så langt så godt.  
 
Problemet er bare at filmen 
generelt er ret usjov. Jo, bevares, 
man smiler da en gang imellem, 
men der er langt imellem, og 
rigtig sjovt bliver det aldrig. 
Manuskriptet er bare ikke godt 
nok, og det er selvfølgelig 
manuskriptforfatteren man skal 
slå i hovedet for det - og dog. 
Hvam, Christensen, Juhl og 
Hjortshøj laver stemmerne uden 
på noget tidspunkt at forholde 
sig til deres arbejde eller hvad?  
 
Åbenbart.  
 
## 
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Husk også DaMat Klubben 

 
 

Bundet Af Fornuften 
En ung kvinde bryder ud af sit arrangeret ægteskab og tager flugten 
til Australien, kun for at opdage Australien ikke er det paradis, hun 
havde troet.  
 
20x13 cm, 228 sider, 99 kr.  

Lau Larve og Hans Venner: Skoven Brænder 
Lau Larve og hans ven spøgelset Alfred opdager, at der er ild 
i skoven, hurtigt må de advare resten af skovens dyr, men 
under flugten efterlades Lau alene tilbage. Lau må tage flug-
ten, men ilden kommer nærmere og nærmere.  
 
21x15 cm, 68 sider i farver, 69,- kr.  
Skoven Brænder findes også som lydbog: 25 kr.  
 
www.laularve.dk 

Hvor Mørket Hersker: Stjernernes udvalgte 
Tina Hvidbergs 2. bog er i en helt anden genre og bevæger 
sig over i fantasy-eventyr verden. I en verden langt fra 
vores samles stormagterne i skyggerne. En krig er på vej 
og har udsigt til at opsluge alt liv og efterlade de dødeliges 
verden i ruiner.  
Kun én kan forhindre krigen i at eskalere, men vil hun 
være stærk nok til at sætte sig op mod fjenden og tage de 
rette beslutninger for at overleve? Vil hun kunne redde en 
verden, Hvor Mørket Hersker? 
21x15 cm, 312 sider, 149 kr.  

 
 

www.damat.dk  
 

Alle oplyste priser er inkl. porto og levering, forbehold for prisændringer uden varsel.  



Den amerikanske 
bilindustri er 
i knib og har 
bad kongres-
sen om 25 
milliarder 
dollars i til-
skud. Direk-
tørerne fra 
Ford, GM og 
Crysler tog 
hver sin jet til 
mødet…. 
 
Michael Jackson, 
særdeles forhenvæ-
rende superstjerne, 
er blevet uvenner 
med en sheik, der 
gav ham et forskud 
på 40 millioner for 
at indspille 2 al-
bums, foruden at 
bygge et topmo-
derne studie til 
indspilningen. MJ 
har som bekendt 
ikke leveret.  
 
Zitech er gået kon-
kurs, selvom det 
altid er træls med 
konkurser, så var 
Zitech et levn fra 
fortiden og kon-
kursen helt forud-
sigelig.  
 
Dronningen holdt 
sin nytårstale og 
mente at vi skulle 
lade være med at 
pive over en fi-
nanskrise, for der 

nogen, der har det 
værre end 
os. Dron-
ningen 
tog deref-
ter hjem 
til sit slot 
med de 
135 an-
satte og 
de 200 
værelser 
og holdt 
nytår.  

 
Så er vi kommet 
ned under 25% 
rygere her i landet.  
 
6’eren er Dan-
marks nyeste tv 
kanal, den afløser 
SBSnet, ligger på 
samme kanalfre-
kvens, sender no-
genlunde de sam-
me serier og har 

samme ejere.. Det 
er nu en helt fin 
kanal, det svarer 
bare lidt til at DR 
skiftede navn fordi 
begynder at sende 
et par nye serier. 
 
Yahoo blev tilbudt 
ikke mindre end 
220 milliarder kr. 
for deres ualmin-
delig skrantende 
virksomhed, men 

de afviste det med 
begrundelsen, at de 
mente den var 
mere værd. Det 
skal de da have lov 
til at mene, men 
hvornår besøgte 
du sidst Yahoo?  
 
Apple iPhone 3G 
anses ses en af de 
største ny-
heder i åre-
vis indenfor 
mobiltelefoner. 
Adskillige andre 
producenter er på 
vej med trykføl-
somme skærme.  
 
TDC Play tilbyder 
ubegrænset musik 
til alle bredbånds-
abonnementer. 
Vi på DaMat 
har dog slo-
ges med dem 
siden oktober 
for at få ad-
gang til det. Nu 
betyder det ikke 
så meget, da alle 
TDC kunder kan 
se frem til 20-40% 
prisstigninger næ-
ste år, så vi skal 
alligevel til at skif-
te.  
 
53-årige Bill Gates 
har forladt Micro-
soft. Flere forskel-
lige grupper kæm-
per for at få man-

den overbevist om 
at stille op som 
præsident om 8 år.  
 
Og så er den indi-
ske EL bil, Reva, 
kommet til Dan-
mark. Den kan 
køre 75 km/t, akti-
onsradius på 40-80 
km og koster så-

mænd kun 
150.000 

plus 
moms. 
Til gen-

gæld bydes 
der på design anno 
Lada 1970 og in-
gen plads til over-
vægtige. 
 

Hvis du er gammel 
nok til at huske de 
gamle computere, 
så er den ny butik 
og samlingssted  
retro-computer.dk 
måske et besøg 
værd. Der sælges 
spil, programmer 
og hardware. Vi 
skriver mere om 
dem i næste num-
mer.  

OG TILSLUT LIDT OM ALT ANDET... 


